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Zdravím vás osmáci, 

Poctivcům děkuji za dobře odvedenou práci při úkolech, zápisech atd., což bylo předmětem kontroly. Ty, 

kterým něco chybí, vyzývám, aby se vzpamatovali. Máte ještě šanci napravit to, co jste neudělali. Ale! 

Zpětně už nic kontrolovat nebudu. Pokud budete něco dodělávat zpětně – zápisy, úkoly on-line nebo 

mailem, Quizlet, kvízy atd, napíšete mi, na kterou část se mám podívat, co jste dodělali, příp. nafotíte a 

pošlete. Uvědomte si, že pro některé to může mít rozhodující význam. 

V každém případě jsem vám k dispozici, pokud budete potřebovat se na něco zeptat, zkonzultovat, ověřit 

buď přes chat v Teams nebo mailem: hana.strommerova@zsnivnice.cz. 

 

Ať se vám daří.       HS 

 

Shrnutí sad v Quizletu, které máte mít procvičeny (předtím, než se pustíte do nového učiva): 

- Project 2/ 5B 

- Project 2/Unit 5 Opposites 

- Project 2/ 5C+D 

- Irregular verbs – part 1 

- Irregular verbs – part 2 

- Adjectives – Přídavná jména (stupňování) 

- Project 2/ 5 Culture 

- Irregular verbs – part 3 

- Irregular verbs – part 4 

 

 

Úkoly na následující týden (25. 5. – 29. 5.): 

1) Do slovníčků si vypište slovíčka z pr. sešitu str. 79 – Unit 6A. 

 

2) Tuto sadu si procvičte v Quizletu – Project 2/Unit 6A. 

 

3) Do gramatiky si zapište: 

 

Budoucí čas pomocí „be going to“ 
 

Tímto časem vyjadřujeme: 

a) naše plány, úmysly do budoucna, co hodláme/plánujeme udělat 

b) události, které jsou z dané situace téměř jasné, že nastanou (vidím mraky => bude pršet;  

   už je 9 hodin, nejsem připravený/á => přijdu pozdě) 
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Tvorba:                tvary slovesa být + vazba going to + infinitiv významového slovesa 

 

1) Kladné věty:  

Vzor:  podmět tvary „to be“ going to infinitiv význ. slovesa ostatní 

Můžeme použít dlouhý i zkrácený zápis tvarů slovesa být. 

I  am  going to learn   new vocabulary. 

 I’m    

       Mám v úmyslu se učit nová slovíčka. 

 

He  is  going to watch Tv   after school. 

 He’s    

       On se hodlá po škole dívat na televizi. 

 

We  are  going to go to the cinema in the evening. 

 We’re    

       Večer plánujeme jít do kina. 

 

2) Záporné věty: 

Vycházíme z tvorby záporů z slovesa být – tzn. přidáme „not“ za sloveso. 

Vzor:  podmět tvary „to be“ not going to infinitiv význ. slovesa ostatní 

Můžeme opět použít dlouhý i zkrácený zápis tvarů slovesa být. 

 

I  am  not going to stay    here. 

I’m not   

    Nehodlám tady zůstat. 

 

Mary  is  not going to play tennis   in the afternoon. 

   isn’t   

    Mary neplánuje odpoledne hrát tenis. (nebude hrát tenis odpoledne) 

 

Their parents are  not going to buy    a new car. 

   aren’t    

    Jejich rodiče nebudou kupovat nové auto (nemají to v úmyslu). 

 

3) Otázky + krátké odpovědi 

Vycházíme z tvorby otázek u slovesa být tzn. přehozením slovesa a podmětu. 

a) Y/N questions (zjišťovací – ano/ne) 

Vzor: tvary „to be“ podmět  going to infinitiv význ. slovesa ostatní? 

 Are  you   going to study    Spanish? 

     Budeš/te se učit španělsky? Máš/máte to v plánu? 

 

     Yes, I am.    No, I’m not. 

     Yes, we are.    No, we aren’t.  

 

 



 Is  your sister  going to watch    the new film? 

     Bude se tvoje sestra dívat na ten nový film? Hodlá to udělat? 

 

     Yes, she is.    No, she isn’t. 

 

 

b) Wh – questions (doplňovací) 

Vzor: Wh-slovíčko tvary „to be“ podmět going to infinitiv slovesa ostatní? 

 When  are  you  going to play   golf? 

      Kdy budeš hrát golf? Kdy to plánuješ? 

        I am going to play golf on Sunday. 

 

 Where  is  his dad  going to repair   their car? 

      Kde bude jeho táta opravovat jejich auto? 

       His dad is going to repair their car in Uherský Brod. 

 

 

Přehled slovosledu v různých větách: 

Kladná věta   podmět tvar „to be“  going to infinitiv ostatní 

   I am  going to write an e-mail. 

Záporná věty   podmět tvar „to be“ not going to infinitiv ostatní 

   She is not going to fly on holiday. 

Otázka Y/N  tvar „to be“ podmět   going to infinitiv ostatní? 

  Are you   going to play rugby? 

Otázka Wh- Wh- tvar „to be“ podmět   going to infinitiv ostatní? 

 What is Sarah   going to read after school? 

 

 

4) Až se naučíte a procvičíte si slovíčka 6A, vyplňte v pr. sešitě na str. 54 cv. 1, 2, 3. 

 

5) V učebnici na str. 68 si pročtěte slovíčka ve cv. 1 a přečtěte a poslechněte text cv. 3. Poslech vám 

vložím do Teams. 

 

6) Do cvičného sešitu odpovězte na otázky z uč. str. 68 cv. 2. 

 

7) Následující cvičení vypracujte přes zadání v Teams nebo pošlete mailem. Odkaz na článek: 

 

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-05.pdf 

Na str. 10 a 11 si přečtěte článek o Keni. Doplňte následující kvíz a věty. 

 

 

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-05.pdf


 
 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

 

            

 

 1 –  

 2 – 

 3 – 

 4 –  

 5 – 

 

 

Enjoy the time!       

 



Solution (řešení): 

Ad 4) 

PS 54/1: 2 – TV guide  3 – TV programme 4 – TV set 

PS 54/2: 2 – comedy 

  3 – record 

  4 – remote control 

  5 – TV set 

  6 – screen 

 

PS 54/3: 2d, 3b, 4g, 5a, 6h, 7f, 8e, 9c 

 

Ad 6) vlastní odpovědi 

 


